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MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom samt Länsstyrelsens i Värmlands län
beslut 2010-03-30, ärende nr 505-11928-09 och 505-12099-09, upphäver Mark och
miljööverdomstolen Miljö- och byggnadsnämndens i Grums kommun beslut 2009-0831, § 65, såvitt avser åtgärder på fastigheten Ås 1:133 i Grums kommun.

Dok.Id 1002514
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: svea.avd6@dom.se
www.svea.se
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09:00-15:00
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Trafikverket har yrkat att Miljö- och byggnämndens i Grums kommun (nämnden)
föreläggande att vidta åtgärder på fastigheten Ås 1:133 ska upphävas.

Nämnden har bestritt Trafikverkets yrkande. Lillan Blomkvist, ägare av fastigheten Ås
1:133, har inte avhörts.

UTREDNINGEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Trafikverket har i allt väsentligt åberopat samma omständigheter som vid mark- och
miljödomstolen och därutöver anfört bl.a. följande.

Det är varken ekonomiskt rimligt eller miljömässigt motiverat att Trafikverket ska
uppfylla kraven på bullerskyddsåtgärder som det överklagade föreläggandet innebär.
Det i föreläggandet ställda kravet innebär att ljudnivån för fastigheten Ås 1:133 inte får
överskrida 55 dB(A) ekvivalent värde utomhus vid fasad.

Enligt tidigare beräkningar utförda av Vectura uppgick bullernivån till 69 dB(A)
ekvivalent värde vid fasad vid den aktuella fastigheten. Dessa beräkningar var
baserade på prognostiserad trafik år 2040. Vidare har tung trafik felaktigt angetts till
17 procent och bör korrigeras till 15 procent. Enligt Trafikverkets, i samband med
överklagandet till Mark-och miljööverdomstolen, uppdaterade beräkningar uppgår
bullernivåerna i dagsläget till 65 dB(A) ekvivalent värde vid fasad mot väg på
fastigheten Ås 1:133. De uppdaterade beräkningarna är baserade på dagens
trafiksiffror.

Mot denna bakgrund har Trafikverket egentligen ingen skyldighet att erbjuda
fastigheten några bullerreducerande åtgärder eftersom åtgärdsprogrammets första etapp
endast omfattar befintliga bostadsmiljöer med buller överstigande 65 dB(A) ekvivalent
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värde utomhus vid fasad. Trafikverket har erbjudit fönsteråtgärder men några
bullerreducerande åtgärder har ännu inte vidtagits på fastigheten.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Mark- och miljööverdomstolen har tidigare i flera domar prövat frågor om åtgärder
mot buller från vägtrafik och konstaterat att det generellt sett finns behov av att åtgärda
trafikbuller i samhället samt att utgångspunkten är att åtgärderna ska syfta till att
bullernivåerna begränsas till vad som motsvarar en god miljö. (Se t.ex. M 2817-07 och
M 3482-08). Vid prövning enligt miljöbalken har god miljö i praxis ansetts motsvara
de riktvärden för buller som framgår av infrastrukturpropositionen (1996/97:53), vilket
för ekvivalentnivå utomhus anges till 55 dB(A) vid fasad och alltså överensstämmer
med den nivå som nämndens föreläggande syftar till att nå i detta fall.

I underinstansernas avgöranden redogörs närmare för att buller i befintlig miljö ska
åtgärdas enligt ett åtgärdsprogram som i en första etapp syftar att nå vissa angivna
nivåer inomhus. De fastigheter som omfattas av denna första etapp är fastigheter där
bullernivån överstiger 65 dB(A) ekvivalent värde utomhus vid fasad. Om det är
möjligt ska åtgärder även vidtas mot buller utomhus under denna etapp av
åtgärdsprogrammet. Vad som är möjligt får bedömas med utgångspunkt från vad som
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt med hänsyn till nyttan av skyddsåtgärderna
och försiktighetsmåtten i 2 kap. miljöbalken.

Det är i aktuellt fall fråga om bullerolägenheter vid en bostad i en befintlig miljö. Av
utredningen i målet framgår att bullernivåerna i dagsläget uppgår till 65 dB(A)
ekvivalent värde vid fasad mot väg på den aktuella fastigheten. Liksom Trafikverket
anser Mark- och miljööverdomstolen att frågan om bulleråtgärder ska utgå från
beräkningar baserade på dagens trafikmängder. Mark- och miljööverdomstolen har
tagit del av Trafikverkets uppdaterade beräkningar och konstaterat att den angivna
trafikmängden utgår från genomförda trafikmätningar på det aktuella vägavsnittet och
är rimliga. Eftersom bullernivån i dagsläget inte överstiger 65 dB(A) ekvivalent värde
vid fasad på fastigheten Ås 1:133 omfattas fastigheten inte av åtgärdsprogrammet
enligt infrastrukturpropositionen. Det finns inte några andra omständigheter som i
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detta fall skulle motivera ett avsteg från den prioritering av åtgärder som anges i
propositionen. Nämndens föreläggande för Trafikverket att vidta åtgärder på
fastigheten Ås 1:133 ska därför upphävas.

Mark- och miljööverdomstolens dom får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om markoch miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Liselotte Rågmark, Mikael Hagelroth och
Eywor Helmenius, referent, samt tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander. Domen är
enhällig.
Föredragande har varit Carolina Andersson.

Bilaga A
1
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 1191-10

2011-06-15
meddelad i Vänersborg

KLAGANDE OCH MOTPART
Trafikverket
781 89 Borlänge
KLAGANDE OCH MOTPARTER
1. Grums kommun
664 80 Grums
2. Daniel Andersson
Södra Villagatan 13 A, 664 40 Slottsbron
3. Egon Andersson
Södra Villagatan 26, 664 40 Slottsbron
4. Ingemar Andersson
Hantverkaregatan 16, 664 40 Slottsbron
5. Katarina Andersson
Hantverkaregatan 16, 664 40 Slottsbron
6. Kjell Aronsson
Södra Villagatan 22, 664 40 Slottsbron
7. Nanette Axehag
Södra Villagatan 42, 664 40 Slottsbron
8. Angelica Bergman
Södra Villagatan 17, 664 40 Slottsbron
9. Mats Bergman
Södra Villagatan 17, 664 40 Slottsbron
10. Enar Bönfors
Hantverkaregatan 1, 664 40 Slottsbron’
11. Pranee Chamnanyon
Hantverkaregatan 4, 664 40 Slottsbron
12. Peter Englund
Hantverkaregatan 14, 664 40 Slottsbron
13. Morgan Eriksson
Södra Villagatan 18, 664 40 Slottsbron
Dok.Id 145007
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 30
E-post: mmd.vanersborg@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-16:00
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14. Ulrika Eriksson
Södra Villagatan 18, 664 40 Slottsbron
15. Annelise Fall
Södra Villagatan 2, 664 40 Slottsbron
16. Konrad Fall
Södra Villagatan 2, 664 40 Slottsbron
17. Margaretha Fjäll
Södra Villagatan 13 B, 664 40 Slottsbron
18. Niclas Fredriksson
Södra Villagatan 10, 664 40 Slottsbron
19. Kim Fridén
Hantverkaregatan 15, 664 40 Slottsbron
20. Tore Gulliksson
Hantverkaregatan 9, 664 40 Slottsbron
21. Jimmy Gunnarsson
Södra Villagatan 30, 664 40 Slottsbron
22. Sonja Gustafsson
Hantverkaregatan 10, 664 40 Slottsbron
23. Gunnar Haraldsson
Södra Villagatan 6, 664 40 Slottsbron
24. Jennie Helgesson
Södra Villagatan 28, 664 40 Slottsbron
25. Ann-Kristine Helgesson Aronsson
Södra Villagatan 22, 664 40 Slottsbron
26. Amy Johansson
Södra Villagatan 6, 664 40 Slottsbron
27. Camilla Johansson
Hantverkaregatan 15, 664 40 Slottsbron
28. Roger Johansson
Södra Villagatan 12, 664 40 Slottsbron
35. Dick Kihlgren
Hantverkaregatan 12, 664 40 Slottsbron
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29. Ingrid Kihlgren
Hantverkaregatan 12, 664 40 Slottsbron
30. Peter Larsson
Södra Villagatan 4, 664 40 Slottsbron
31. Camilla Liljestrand
Hantverkaregatan 17, 664 40 Slottsbron
32. Jörgen Martinsson
Södra Villagatan 42, 664 40 Slottsbron
33. Vivi-Anne Nilsson
Hantverkaregatan 6, 664 40 Slottsbron
34. Pernilla Persson
Södra Villagatan 16, 664 40 Slottsbron
35. Mikael Pettersson
Södra Villagatan 38, 664 40 Slottsbron
36. Kaija Simonsson
Hantverkaregatan 13, 664 40 Slottsbron
37. Kjell Simonsson
Hantverkaregatan 13, 664 40 Slottsbron
38. Bernt Sjöberg
Hantverkaregatan 3, 664 40 Slottsbron
39. Christina Sjöberg
Södra Villagatan 8, 664 40 Slottsbron
40. Jan Stolpe
Hantverkaregatan 18, 664 40 Slottsbron
41. Ingvar Svantesson
Södra Villagatan 40, 664 40 Slottsbron
42. Erik Wennerström
Södra Villagatan 28, 664 40 Slottsbron
43. Henrik Ågren
Södra Villagatan 20, 664 40 Slottsbron
44. Stefan Ågren
Södra Villagatan 32, 664 40 Slottsbron
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45. Agneta Östlund
Hantverkaregatan 8, 664 40 Slottsbron
46. Jan Östlund
Södra Villagatan 34, 664 40 Slottsbron
47. Annelie Östlund, även ombud för 2-46
Södra Villagatan 34, 664 40 Slottsbron
48. Bodil Hedman, även ombud för 2-46
Södra Villagatan 36, 644 40 Slottsbron
MOTPART
Miljö- och byggnämnden i Grums kommun
664 80 Grums
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut 2010-03-30 i ärende nr 505-11928-09 och
505-12099-09, se bilaga 1
SAKEN
Vägtrafikbuller utmed E18/E45 i Slottsbron i Grums kommun
_____________

DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen bifaller Trafikverkets överklagande på sådant sätt att det
överklagade beslutet upphävs avseende alla fastigheter utom för fastigheten Ås
1:133. Åtgärd i enlighet med Miljö- och byggnämndens föreläggande 2009-08-31
ska för den fastigheten vara vidtagen inom ett år från det att denna dom vunnit laga
kraft. Trafikverkets överklagande avslås i övrigt.
Övriga överklaganden avslås.
_____________
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BAKGRUND
Miljö- och byggnämnden i Grums kommun (nedan nämnden) förelade den 31 augusti 2009 Vägverket Region Väst att vidta åtgärder så att ljudnivån vid fasad på
bostäder belägna på E18/E45:s västra sida från och med fastigheten Ås 5:1 i söder
till och med Ås 1:84 i norr och på dess östra sida från och med fastigheten Ås 1:146
i söder till och med Ås 1:231 i norr inte överskrider 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus.
Såväl Vägverket som Bodil Hedman och Anneli Östlund överklagade till länsstyrelsen som upphävde beslutet utom såvitt avser fastigheterna Ås 1:158, 1:160,1:161,
1:133, 1:134, 1:135, 1:136 och 1:201 samt ålade Vägverket att färdigställa de av
kommunen förelagda åtgärderna inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft, se
bilaga 1.
Vilka prövningar som föregått nyss angivna beslut framgår av länsstyrelsens beslut,
se bilaga 1.
YRKANDEN M.M.
Trafikverket, som sedan den 1 april 2010 övertagit Vägverkets verksamhet, har yrkat att nämndens föreläggande ska upphävas även avseende fastigheterna Ås 1:158,
1:160, 1:161, 1:133, 1:134, 1:135, 1:136 och 1:201. Till stöd för sitt yrkande har
Trafikverket anfört att åtgärderna inte är ekonomiskt rimliga jämfört med nyttan av
dem. Trafikverket har även åberopat vad som tidigare anförts varav bl.a. följande
antecknas.
Trafikverket har erbjudit fönsteråtgärder för samtliga fastigheter som har bullernivåer över 65 dB(A) utomhus invid fasad. Enligt utredning, som omfattar 81 fastigheter fördelade på tre etapper, utsätts fastigheten Ås 1:133 för en ljudnivå om 68
dB(A), åtta fastigheter för 61-64 dB(A), 42 fastigheter för 55-60 dB(A) och resterande 30 fastigheter för lägre ljudnivå än 55 dB(A). Då endast en fastighet har ljudnivå över 65 dB(A) är det inte rimligt att anse att vägavsnittet utgör ett område som
har sådant högt utomhusbuller, att det omfattas av etapp 1 i infrastrukturpropositionen. Därtill kommer att kostnaderna för bullervall eller bullerplank skulle bli så
höga (cirka 4,4 respektive 10,4 miljoner kr) att ingetdera av alternativen blir sam-
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hällsekonomiskt lönsamt även om man slår ut kostnaden på de 81 fastigheterna. Nio
av fastigheterna skulle uppnå en sänkt ljudnivå med mer än 7 dB(A), 43 fastigheter
skulle uppnå en sänkning med 4-7 dB(A) och 27 fastigheter en sänkning med 1-3
dB(A). Fastigheterna Ås 1:160 och 1:161 utsätts för en ekvivalent ljudnivå om 64
dB(A) före mitträckesseparering och 65 dB(A) efter mitträckesseparering.
Utöver dessa fastigheter omfattar nämndens beslut även ett fjärde område, Ås
1:187-1:84 på västra sidan av E18/E45. Längs denna sträcka finns redan idag ett
träplank mot vägen invid samtliga fastigheter utom Ås 1:200, som utsätts för 64
dB(A), och Ås 1:201, som utsätts för 63 dB(A). Övriga fastigheter längs denna
sträcka utsätts för bullernivåer om 57 dB(A) eller lägre. Utbyggnad av träplanket
mot Ås 1:200 och 1:201 skulle kosta 650 000 kr och medföra en förbättring i bullerhänseende med cirka 8 dB(A), vilket medför att nettovärdeskvoten blir -0,76. Det
är därmed uppenbart att vare sig utbyte av befintligt träplank eller förlängning av
detsamma kan betraktas som samhällsekonomiskt rimligt i förhållande till den nytta
som uppkommer.
Grums kommun (nedan kommunen) har yrkat att länsstyrelsens beslut ska upphävas, utom beträffande om tidpunkten för genomförande av föreläggandet, och
nämndens beslut fastställas. Om länsstyrelsens beslut står fast bör Trafikverket redovisa beräkningar för hur detta förändrar ljudnivån för övriga fastigheter i området.
Kommunen har anfört bl.a. följande. Kommunen ifrågasätter varför Vecturas beräkningar av ljudnivåer skiljer sig åt i de tre olika utredningarna från 2004, 2009
och 2010 utan att någon förklaring kunnat lämnas om orsaken till detta. Vectura och
Vägverket har endast angett att beräkningarna är behäftade med en osäkerhet på
plus/minus 3-5 dB. Eftersom det därmed är osäkert vilka fastigheter som har en
ljudnivå över 65 dB(A) och eftersom de olika beräkningarna ändå får anses visa att
bullersituationen är likartade vid samtliga de fastigheter som angetts i nämndens
beslut bör samtliga dessa fastigheter åtgärdas för att nå det långsiktiga målet om 55
dB(A) vid fasad utomhus. Beaktas bör även att om plank uppförs vid fastigheterna
Ås 1:158, 1:160 och 1:161 kommer ljudnivån på den motsatta sidan, d.v.s. för fas-
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tigheterna Ås 1:140-1:145 m.fl., att höjas. Jämför med situationen vid fastigheterna
Ås 1:133-1:136 där plank redan uppförts på motsatta (västra) sidan om E18/E45.
Annelie Östlund och Bodil Hedman samt deras huvudmän har yrkat att nämndens
beslut fastställs för samtliga fastigheter på Södra Villagatan och Hantverksgatan. De
har med åberopande av bl.a. bullerberäkning från 2009-07-01, reviderad 2010-0125, anfört bl.a. följande. Enligt regeringens miljöproposition 2004/2005:150 ska
bullernivåerna sänkas med minst 5 % från 1998 till 2010. För boende längs Södra
Villagatan och Hantverksgatan har bullernivåerna istället ökat väsentligt. Den bullermätning de själva genomfört visar bullernivåer upp till 79 dB(A). Med hänsyn till
topografin och eftersom alla fastigheterna längs de båda gatorna ligger på samma
avstånd från E18/E45 är det osannolikt att bullernivåerna skulle vara lägre vid vissa
fastigheter än vid andra. Bullersituationen är lika plågsam för alla.
DOMSKÄL
Vid prövning enligt miljöbalken har god miljö i praxis ansetts motsvara de riktvärden för buller som framgår av infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53). Prövningen i nu aktuellt fall bör utgå från att målsättningen för god miljö är de riktvärden som anges i infrastrukturpropositionen. Detta innebär att för bostäder bör bullernivån inomhus inte överstiga 30 dB(A) ekvivalent värde och bullernivån utomhus
(vid fasad) inte överstiga 55 dB(A) ekvivalent värde. Maximalnivån vid uteplats i
anslutning till bostad bör inte överstiga 70 dB(A). När det gäller befintliga miljöer
anges att i en första etapp bör ett åtgärdsprogram genomföras som syftar till att i
första hand klara angivna nivåer på buller inomhus för fastigheter med en ekvivalentnivå utomhus om 65 dB(A) eller mer. Anledningen till detta är åtgärdsbehovets
omfattning i landet och behovet av planering och prioritering för att genomföra åtgärderna. I infrastrukturpropositionen uttalas vidare att i de fall utomhusnivån inte
kan reduceras till rekommenderade nivåer bör inriktningen vara att inomhusvärdena
inte överskrids.
Enligt Vägverkets allmänna råd 2001:88 "Bullerskyddsåtgärder" (s. 6) innebär åtgärdsprogrammet att åtgärder i första hand bör leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dB(A) ekvivalentnivå och 45 dB(A) maximalnivå. Vidare
sägs att "även om åtgärderna i första etappen inriktas på att begränsa inomhusnivå-
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erna (d.v.s. normalt fasadåtgärder) bör även om möjligt de långsiktiga målen för
utomhusmiljöer (för bostadsbebyggelse enligt riksdagsbeslut) uppnås. Det betyder
att även uteplatser och balkonger om möjligt bör åtgärdas." Det läggs dock till att
detta är ett andrahandsmål och att åtgärda hela utomhusmiljön är ett mål som kommer först därefter.
Av förordningen (2004:675) om omgivningsbuller framgår att Trafikverket, för
vägar med mer än tre miljoner fordon per år har en skyldighet att kartlägga trafikbuller, ta fram bullerkartor och senast den 18 juli 2013 fastställa ett åtgärdsprogram.
I Miljööverdomstolens dom den 13 oktober 2008 i mål M 2817-07 anges att infrastrukturpropositionen och Vägverkets allmänna råd 2001: 88 i fråga om bullerskyddsåtgärder i befintlig miljö måste förstås så att, om det är möjligt, åtgärder ska
vidtas även mot buller utomhus under den första etappen av åtgärdsprogrammet om
bullernivån överstiger 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Vad som är
möjligt får bedömas med utgångspunkt från vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt med hänsyn till nyttan av skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten
i 2 kap. miljöbalken. Bedömningen måste göras utifrån de faktiska förhållandena i
varje enskilt fall.
I nyss refererade dom från Miljööverdomstolen utsattes 200 personer för trafikbuller på ekvivalentnivån 68 dB(A). Det ansågs utgöra ett överskridande av ekvivalentnivån 65 dB(A) med ”bred marginal” och åtgärder för 3-5 miljoner kronor ansågs inte orimliga. Dessutom bedömdes betydligt fler än de 200 personerna få nytta
av åtgärden. Föreläggandet innebar att Vägverket ålades att utföra bullerreducerande åtgärder så att bullernivån 60 dB(A) inte överskreds utomhus. Det ursprungliga
föreläggandet från kommunen hade avsett bullernivån 55 dB(A) men det hade av
överinstanserna justerats till 60 dB(A).
I Miljööverdomstolens dom i mål M 3434-06 den 26 april 2007 underskreds bullernivån 65 dB(A) vid klagandenas fastigheter även den mest trafikerade delen av året.
Några fastigheter exponerades för, eller förväntades exponeras för, bullernivåer om
60-65 dB(A). Miljööverdomstolen bedömde att ytterligare utredning i fråga om tra-
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fikbuller inte var nödvändig och fastställde nämndens beslut att inte förelägga Vägverket att vidta några bullerdämpande åtgärder i det aktuella området.
Mark- och miljödomstolen konstaterar att fastigheterna i nu aktuellt mål utsätts för
följande ljudnivåer enligt reviderad beräkning den 25 januari 2010 med tillägg med
en decibelenhet för förhållandena efter mitträckesseparering enligt beräkning av
Vägverket Konsult 2008-09-04 för fastigheterna Ås 1:160 och 1:161 (bilaga 4 till
Vägverkets PM 2010-02-04). Den beräkningen bör rimligen även tillgodoräknas
fastigheten Ås 1:158 som ligger på samma sida vägen och i nära anslutning.
Ås 1:133

69 dB(A)

Ås 1:134 och 1:135

65 dB(A)

Ås 1:158, 1:160 och 1:161

65 dB(A)

Ås 1:136

64 dB(A)

Ås 1:201

64 dB(A)

Ås 1:200

63 dB(A)

Övriga fastigheter

< 64 dB(A).

Fastigheterna Ås 1:160 och 1:161 utsätts enligt den mätning Annelie Östlund och
Bodil Hedman låtit utföra för 65-66 dB(A) ekvivalentnivå.
Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att bedömningar av trafikbuller
i första hand bör göras utifrån beräkningar vilket framgår av Vägverkets Allmänna
Råd 2001:88 ”Bullerskyddsåtgärder”(s 5). De ovan redovisade beräkningarna bör
således ges företräde framför redovisade bullermätningar.
Nu aktuellt fall avser befintlig miljö. Det innebär i enlighet med vad som redovisats
ovan att det långsiktiga målet är att bullernivån utomhus inte ska överstiga 55
dB(A). Det innebär dock även att åtgärderna på kortare sikt kan inrikta sig på att i
första hand klara den ekvivalenta bullernivån 30 dB(A) inomhus för fastigheter med
en ekvivalentnivå utomhus om 65 dB(A) eller mer, (prop. 1996/97:53 sid. 44). Det
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framgår av handlingarna i målet att Trafikverket erbjudit fastighetsägare med bullernivåer över ekvivalentnivån 65 dB(A) åtgärder för att reducera bullernivån inomhus. Frågan i målet gäller således om det nu ska krävas särskilda åtgärder för utomhusmiljön.
Mark- och miljödomstolen finner att det endast är en fastighet där den ekvivalenta
bullernivån utomhus klart överstiger 65 dB(A) nämligen fastigheten Ås 1:133 där
nivån uppgår till 69 dB(A). Den ekvivalenta bullernivån vid övriga fastigheter ligger antingen på 65 dB(A) eller under den nivån.
Situationen i nu aktuellt fall är alltså inte direkt jämförbar med den i det ovan
nämnda avgörandet den 13 oktober 2008 i mål M 2817-07 från Miljööverdomstolen
där 200 personer utsattes för ekvivalenta bullernivåer på 68 dB(A) vilket ledde till
ett föreläggande att vidta åtgärder så att bullernivån reducerades till ekvivalentnivån
60 dB(A). Det saknas alltså skäl att, med hänvisning till nämnda avgörande från
Miljööverdomstolen, i nu aktuellt fall besluta om ett särskilt föreläggande om
skyddsåtgärder för andra fastigheter än Ås 1:133. Motsvarande synsätt redovisas i
ovan nämnda Miljööverdomstolsdom i mål M 3434-06 den 26 april 2007 där det
inte befanns finnas anledning att meddela särskilt föreläggande vid trafikbuller som
inte översteg ekvivalentnivån 65 dB(A). Trafikverkets överklagande ska således
bifallas och det överklagade beslutet ska upphävas avseende alla fastigheter utom
fastigheten Ås 1:133.
Av vad som anförts ovan följer att det, redan nu, bör vidtas åtgärder för utomhusmiljön avseende fastigheten Ås 1:133 på den grunden att ekvivalentbullernivån utomhus uppgår till 69dB(A) och därmed med bred marginal överskrider ekvivalentnivån 65 dB(A). Vid avgörandet av om det kan anses rimligt att vidta åtgärder för
att uppnå det i föreläggandet angivna värdet om 55 dB(A) ekvivalent nivå utomhus
måste det göras en bedömning av de faktiska förhållandena. Den aktuella bullersituationen måste då ställas mot vilken bullerreducering som är tekniskt möjlig och
ekonomiskt rimlig att åstadkomma.
Av utredningen framgår inte den faktiska kostnaden för utbyggnad av bullerskydd
fördelad på respektive fastighet utan beräkningen har gjorts för de olika etapperna.
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För etapp 1 som omfattar 39 fastigheter inklusive Ås 1:158 och 1:160-161 har den
totala kostnaden angetts till cirka 4,9 miljoner kr och för etapp 3, som omfattar 24
fastigheter inklusive Ås 1:133-1:136, till cirka 3,3 miljoner kr. För fastigheterna Ås
1:200-201 har Trafikverket angett att kostnaden skulle uppgå till 650 000 kr.
Det finns alltså i materialet ingen enskild siffra på vad det skulle kosta att åtgärda
bara fastigheten Ås 1:133.
Utredningen i målet visar att det är tekniskt möjligt att bullerreducera utomhusmiljön. Utifrån de uppgifter som finns i målet anser mark- och miljödomstolen dock att
Trafikverket inte har visat att det skulle vara ekonomiskt orimligt att utföra bullerskydd för utomhusmiljön för bara fastigheten Ås 1:133.
Trafikverkets överklagande ska således avslås avseende fastigheten Ås 1:133 och
Trafikverket ska, utöver de åtgärder avseende fönster som Trafikverket redan åtagit
sig, i enlighet med Miljö- och byggnämndens föreläggande 2009-08-31 vidta åtgärder för den fastigheten så att ljudnivån utomhus vid fasad inte överskrider 55 dB(A)
ekvivalentnivå. Tiden för åtgärden bör bestämmas till ett år efter laga kraft av denna
dom.
Övriga överklagande ska mot bakgrund av det ovan anförda avslås. Vad klagandena
i övrigt anfört föranleder ingen annan bedömning.
Då föreläggandet inte innefattar krav på åtgärder för fastigheterna Ås 1:158, 1:160
och 1:161 föranleder kommunens invändning om höjda bullernivåer på motsatt sida
till dessa fastigheter ingen särskild åtgärd.
Trafikverket har vid genomförandet av åtgärden för fastigheten Ås 1:133 att ta
ställning till om det redan nu är mer kostnadseffektivt att vidta den förelagda åtgärden på så sätt att det långsiktiga målet på ekvivalentnivån 55 dB(A) uppnås för fler
fastigheter än vad föreläggandet gäller.
Det bör för de övriga fastigheterna i området särskilt påpekas att den ovan redovisade långsiktiga målsättningen om ekvivalentnivån 55 dB(A) utomhus kvarstår men
att det inte kan anses föreligga skäl att utfärda ett särskilt föreläggande om det och
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på så sätt föregripa Trafikverkets långsiktiga arbete. Frågan bör istället lösas inom
ramen för den åtgärdsplan Trafikverket enligt förordningen om omgivningsbuller är
skyldigt att ta fram. Åtgärderna på nu aktuellt område i Grums kommun kommer
därvid att bedömas mot bakgrund av den totala förekomsten av trafikbullerstörningar i landet och åtgärder vidtas i den ordning de anses mest relevanta.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2
Överklagande senast den 6 juli 2011.

Peter Ardö
_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Peter Ardö och det tekniska rådet
Jolanta Green. Föredragande har varit beredningsjuristen Eveline Savik.

Bilaga 1

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

INKOM: 2010-04-16
MÅLNR: M 1191-10
AKTBIL: 4

Bilaga 2
Bilaga
INFORMATION

Hur man överklagar – dom i mål som har överklagats till
mark- och miljödomstolen
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till
mark- och miljödomstolen. Överklagandet
prövas av Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i
Mark- och miljööverdomstolen fordras att
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd om

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. den dom som överklagas med angivande
av mark- och miljödomstolens namn, datum för domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd
för att prövningstillstånd ska meddelas,
samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska
styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet.
Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt
antal kopior, framställs de kopior som behövs
på klagandens bekostnad.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

DV 427, 2008-11

1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som mark- och miljödomstolen
har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
mark- och miljödomstolen har kommit
till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av
högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.
Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.

Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

Dv 427
www.domstol.se
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